
 
Hvem får tilbud om pandemivaksinen Celvapan? 

 

Personer som har så alvorlig eggallergi at de ikke kan ta pandemivaksinen Pandemrix, kan få tilbud 
om Celvapan. Denne vaksinen er en inaktivert helvirusvaksine som ikke er dyrket på egg. Vaksinen er 
beregnet på personer med svært alvorlig eggallergi. Personer som ønsker Celvapan i stedet for 
Pandemrix av andre årsaker, vil ikke få dette tilbudet. 

 
Noen få personer i Norge har så alvorlig eggallergi at de ikke kan benytte pandemivaksinen 
Pandemrix som resten av befolkningen får tilbud om. Pandemrix inneholder så lite rester av 
eggprotein at de aller fleste eggallergikere kan ta vaksinen uten risiko. Personer som har hatt mindre 
alvorlige reaksjoner etter inntak av eggholdige produkter, for eksempel elveblest (urtikaria), forverring 
av eksem, diaré eller magesmerter kan normalt vaksineres med Pandemrix.  

Vaksinasjon med Celvapan er aktuelt for noen få personer, på streng indikasjon. Dette gjelder 
personer som tidligere har reagert med anafylaksi (livstruende allergisk reaksjon) etter:

• å ha spist egg i ren form 
• å ha spist matvarer inneholdende egg 
• vaksinasjon med eggbasert vaksine

 
Hva er anafylaksi? 
Anafylaksi er en plutselig overfølsomhetsreaksjon som omfatter flere av kroppens organsystem og 
som raskt kan utvikle seg til en livstruende tilstand. En slik reaksjon kan forekomme ved 1-10 tilfeller 
for hver million vaksinedoser.  
 
Det som skiller anafylaksi fra vanlige straksallergiske reaksjoner som elveblest (urtikaria), høysnue og 
astma, er at flere organsystem blir påvirket samtidig. De viktigste symptomene fra hjerte-kar-systemet 
er blodtrykksfall, rask puls og nedsatt bevissthet. De viktigste symptomene fra luftveiene er hovne 
slimhinnene i lepper, munn og svelg, alvorlig pustebesvær med blåfarging av hud og slimhinner 
(cyanose). De viktigste symptomene fra huden er elveblest (urtikaria) over store deler av kroppen, 
generell kløe og hovne, røde, kløende øyne.  
 
 
Hvordan behandles anafylaksi? 
Det vanlige er at man umiddelbart gir sprøyter med adrenalin og deretter kortison og antihistamin. Ofte 
blir man innlagt på sykehus for overvåking etterpå.  
 
 
 
 
Her er noen spørsmål som kan hjelpe med å finne ut om du kan være kandidat for Celvapan: 
 
1. Har du reagert med utslett, diaré eller vondt i magen etter  
inntak av egg eller eggholdige produkter eller etter vaksinasjon 
med eggbasert vaksine?       Ja       Nei 
 
2. Har du fått astma eller pustebesvær etter inntak av egg  
eller eggholdige produkter eller etter vaksinasjon  
med eggbasert vaksine?       Ja  
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3. Har du mistet bevisstheten etter  
inntak av egg eller eggholdige produkter eller etter vaksinasjon  
med eggbasert vaksine?       Ja          Nei  
      
Hvis du har svart ja på spørsmål 2 eller 3: 
4. Har du spist mat som inneholder egg etter denne reaksjonen?  Ja    Nei  
 
5. Fikk du samme alvorlige reaksjonstype da?    Ja    Nei  
 
Dersom du svarer JA på minst ett av spørsmålene 2 og 3 og eventuelt 5 kan du vurderes av lege for 
kandidat for vaksinasjon med Celvapan.  
 
Ta kontakt med din behandlende lege som vil vurdere deg og eventuelt henvise deg videre til det 
aktuelle helseforetak for vaksinasjon.  
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